
 
 שנה א' -מערכת שעות  

 סמסטר א' 2023/2022 – גפ"תששנה"ל 

 22.01.23 עד 23.10.22סמסטר א' מתאריך  •
  אחת פעם בשבוע. PBT. כל תלמיד משתתף בקבוצת ותצובבקמתקיים  PBTקורס  •
 שנת הלימודים.קראת תחילת לת ע"י המזכירות ומתפרסמת יבקבוצות, החלוקה נעש שמתקיימיםבקורסים  •
 קורס אנגלית מתקיים פעמיים בשבוע. שנה"ל תשפ"ב. חובה על התלמידים להגיע לפטור באנגלית עד סוף •
 ש"ס ב"קורס בחירה" עד לקבלת התואר, בנוסף לתכנית הלימודים. 4ללמוד  -חובה  •
 במהלך התואר. "הניסוי כהתנסות" שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס 10חובה על תלמידים להשתתף  •
 .03-6407975פון . לסיוע בקורס התלמידים יכולים לפנות טלפונית לטלהמתקיים במהלך סמסטר א'"משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה"  מקוון קורס  -חובה  •
  יתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג. •

 2022אוקטובר  24מעודכן לתאריך: 

 יום ה' יום ג' יום ב' יום א' שעות

08:00-09:00  PBT )1 ('קב 
 ח. טאובנבלט

 
 210 חדר

 מעגלים 
 ע. אולינקי, י. לויט

 
 104חדר  

PBT )2 ('קב 
 210 חדר   פרידמן ג. 

 209 חדר     מניץוד. ל
 

 קב') 2(תהליכים דינמיים 
 212 חדר   ע. אולינקי 

 203חדר     י. יעקבי  
 09:00-10:00 

אנגלית  10:00-11:00
 מתקדמים ב'

 
 110 חדר 

PBT )2 ('קב 
 209 חדרג. בנדרמן    
 210 חדרה. קנטור     

 

 פיזיולוגיה כללית
 ד"ר ט. רייפמן

 
 104 חדר 

 אנגלית 
 מתקדמים ב'

 
 בניין ווב – 104 חדר

 קב') 2(הליכים דינמיים 
 210חדר  ע. אולינקי 

 209חדר    י. יעקבי  
 

  מבוא - Iיסודות מקצוע הרב"ע  
 ד"ר י. קאופמן כהן , ד"ר מ. אברך בר

 
 104 חדר 

11:00-12:00 

 אנטומיה 12:00-13:00
 ב. רייכבד

 
 104חדר 

 מבוא לפסיכולוגיה
 ד"ר י. להב 

 
 104חדר 

 אנטומיה
 ב. רייכבד

 
 104חדר 

13:00-14:00 
 

מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של  14:00-15:00
 הרפואה

 עמי-א. דרורי לב
 104 חדר 

 אנגלית 
  מתקדמים א'

 
 110 חדר

PBT )1 ('קב 
 ש. ארליך

 
 210 חדר

 אנגלית   
  מתקדמים א'

 
 15:00-16:00 110 חדר 

16:00-17:00 PBT )1 ('קב 
 ב. סויסה

 
 209 חדר

PBT )1 ('קב 
 ל. איתן

 
 210 חדר

PBT )1 ('קב 
 בסקי'ש. חרוצ

 
 104 חדר

 

17:00-18:00 



   
 שנה א' -מערכת שעות 

 סמסטר ב'  2023/2022 – גפ"תששנה"ל 

 29.6.23עד  12.3.2023סמסטר ב' מתאריך  •
 במהלך התואר. "הניסוי כהתנסות" שעות כנבדקים בניסויים במסגרת הקורס 10חובה על תלמידים להשתתף  •
 מקוון בלמידה עצמית. קורס "כתיבה מדעית" •
 ש"ס ב"קורס בחירה" עד לקבלת התואר, בנוסף לתכנית הלימודים. 4ללמוד  -חובה  •
 יתכנו שינויים. יש לעקוב אחר המתפרסם על לוח המודעות של החוג.  •

 2022אוקטובר  24מעודכן לתאריך: 

 יום ד' יום ג' יום ב' יום א' שעות

08:00-9:00 
 PBT )2 ('קב 

 209 חדר  ח. טאובנבלט     
 210 חדר        ש.   גת        

 

 מעגלים 
  ע. אולינקי, י. לויט

 
 211 חדר

PBT )2 ('קב 
 210 חדר   ג. יעקבי    

 209 חדר ד. לומניץ     
 

 נוירואנטומיה ונוירופזיולוגיה
 מ. פלוטניק  פרופ'

 
 
 
 

 104חדר 

 קינזיולוגיה 9:00-10:00
 ד"ר ס. פורטנוי

 
 104חדר 

 

 מבוא - Iיסודות מקצוע רב"ע  10:00-11:00
 ד"ר מ. אברך בר, ד"ר י. קאופמן כהן

 
 104חדר 

 –פסיכולוגיה התפתחותית לאורך החיים 
 מהתעברות עד זיקנה

 ד"ר ע. שחם
 
 

 104חדר 

11:00-12:00 

 שיטות מחקר 12:00-13:00
 פרופ' דבי רנד

 
 104חדר 

 

 קב') 4(בקבוצה ב' הליכי ת
   209 חדר                ש. גת      

  210חדר כהן   -ד"ר י. קאופמן
  212 חדר                 י. יעקובי 

 203  חדר              ע. אולינקי 

 קב') 2( ניתוח פעילות
 203 חדר  ד"ר מ. פדה  
 13:00-14:00 211חדר   ע. אולינקי     

14:00-15:00 
 אנגלית מתקדמים ב'

 
 

 111חדר 

 פתולוגיה
 ד"ר ס. אבו פולפרופ' א. קפלן,  

 
 104חדר 

 אנגלית מתקדמים ב'
 
 

 103חדר 

 תרפיה באומנות 
   ד. להב

 
 

 203דר ח
15:00-16:00 

17:00-16:00 
 PBT )3 ('קב 

 209 חדר            ר. הוד     
 210 חדר     ל. איתן          

 212 רחד  ס. אסדי ח'ליל  

PBT )2 ('קב 
 209 חדר       ש. חרוצ'בסקי

 210 חדר               ש. שרמן
 18:00-17:00 


	מערכת  א-א תשפג
	מערכת  א-ב תשפג

